
   روش های عمده استخراج طال

 طال فّض تا اسصؽ ٚ اػتشاتظي تٛدٜ ٚ وـٛسٞاي داساي

ٔؼادٖ طال وٝ طي ػاِٟاي ٔتٕادي تِٛيذ وٙٙذٜ 

ػياس طال ٚ افضايؾ  تش ؿذٖ طال تٛد٘ذ ػّيشغٓ پائيٗ

 ا٘ذ تا تا اػتفادٜ اص ػٕك ٔؼاٖٚ ٕٞٛاسٜ ػؼي وشدٜ

تىِٙٛٛطي پيـشفتٝ اػتخشاج ػًٙ ٔؼذٖ ٚ 

دٞٙذ،  اػتحصاَ طالي ٔٛجٛد دس ٔؼادٖ سا ادأٝ

ػياس تطٛسي وٝ ػًٙ ٔؼذٖ دس ٌزؿتٝ دس آفشيما تا 

اػتخشاج ٚ اػتحصاَ  ٌشْ دس تٗ 20تيؾ اص 

ا٘ذ دس حاِي وٝ أشٚصٜ اص ٔؼادٖ سٚتاص  ؿذٜ ٔي

ٌشْ  5/0آٔشيىا ػًٙ ٔؼذٖ تا ػياس حذٚد  اػتشاِيا ٚ

 .ٌشد٘ذ دس تٗ ٘يض اػتخشاج ٔي

 

پزيشد. اػتخشاج ػًٙ ٔؼذٖ اص ٔؼادٖ   صيشصٔيٙي ا٘جاْ ٔي تطٛس وّي اػتخشاج ا٘ٛاع ػًٙ ٔؼذٖ طال تٝ دٚس سٚؽ ػٕٛٔي سٚتاص ٚ

دسصذ  65دس حاَ حاضش حذٚد  .تاؿذ ٞاي ػّٕياتي وٕتشي لاتُ ا٘جاْ ٔي ٌزاسي ٚ ٞضيٙٝ تش ٚ تا ػشٔايٝ ػُٟ سٚتاص تٝ ٔشاتة

 .ٌيشد دسصذ اص ٔؼادٖ صيشصٔيٙي صٛست ٔي 35 اػتخشاج ػٍٟٙاي طالداس دس آٔشيىا اص ٔؼادٖ سٚتاص ٚ

ٞاي اػتخشاج ٚ تاصيافت ػًٙ ٔؼذٖ  ٕ٘ايذ، ٞضيٙٝ ٔي ٟٕٔتشيٗ ػٛأّي وٝ ا٘تخاب تيٗ سٚؿٟاي اػتخشاج سٚتاص ٚ صيشصٔيٙي سا تؼييٗ

ٞاي اػتخشاج ٔحؼٛب  ٞضيٙٝ تشداسي ٚ جذا ٕ٘ٛدٖ تاطّٝ ٔٛجٛد دس رخيشٜ جضء اص آ٘جائي وٝ ٞضيٙٝ تاطّٝ تاؿٙذ. دس ٔؼادٖ سٚتاص ٔي

 ؿٛد. ِزا ٘ؼثت ٞاي اػتخشاج ٔحؼٛب ٔي اػتخشاجي تؼٙٛاٖ ػأُ ٔمايؼٝ ٞضيٙٝ تشداسي تٝ ػًٙ ٔؼذٖ ؿٛد، ِزا ٘ؼثت تاطّٝ ٔي

ٔؼادٖ سٚتاص ٚ صيش صٔيٙي ٔٛسد اػتفادٜ لشاس  ٞاي اػتخشاج ضيٙٝداسي تٝ ػًٙ ٔؼذٖ اػتخشاجي تؼٙٛاٖ ػأُ ٔمايؼٝ ٞ تاطّٝ

 .ٌيشد ٔي

پـتٛا٘ٝ پِٛي دس ػيؼتٓ تا٘ىي ٞش وـٛس ٔي تٛا٘ذ دس  طال تؼٙٛاٖ يىي اص فّضات ٌشا٘ميٕت ٚ اسصؿٕٙذ، ػالٜٚ تش ٔصاسف صيٙتي آٖ،

صداػت. أا اثشات ايٗ ٟٔٓ  تصٛست تش جا ٘يض تٛسْ ٚالغ ٌشدد. تٙاتشايٗ ؿٙاػايي ٚ اوتـاف رخايش طال حتي ٟٔاس تٛسْ تؼياس ٔٛثش

وٝ تتٛاٖ ػّٕيات فشآٚسي ٚ اػتحصاَ آٖ سا ٘يض اص وا٘ؼًٙ ٔشتٛط ا٘جاْ  ٍٞٙأي ٕ٘ٛد خاسجي ٚ لاتُ ِٕغ ٔـٟٛد خٛاٞذ داؿت

 .داد

ٔي ؿٛد. ػُٕ فٛق  طالي خاْ لاتُ فشٚؽ تثذيُ دس تؼياسي اص ٘ماط جٟاٖ، طال ٞٙٛص تٛػط اؿخاف ٔؼذ٘ىاسي ؿذٜ ٚ دس ٔحُ تٝ

ّٔمٕٝ ػاصي تذيٗ  .ٔا٘ٙذ الٚن ؿٛيي )جذايؾ ٌشا٘ـي(، آػيا وشدٖ ٚ ّٔمٕٝ ػاصي ا٘جاْ ٔي ؿٛد تا فشآيٙذٞاي ٔىا٘يىي ٚ دػتي

ا٘ذٚد ػثٛس ٔي دٞٙذ. ّٔمٕٝ  -ؿذٜ سا تش سٚي ٚسلٝ ٞاي ٔؼي جيٜٛ صٛست ا٘جاْ ٔي ؿٛد وٝ دس آٖ يه دٚغاب اص وا٘ٝ طال داس خشد

تٛاٖ تا ايٗ سٚؽ ٞا جذا وشد ٚ دس  تطٛس دٚسٜ اي جذا ٔي وٙٙذ. رسات طالي تؼياس سيضدا٘ٝ سا ٕ٘ي Scraping تشاي اطالي حاصُ س

ٔاػٝ ٞاي  ػيا٘ٛسي سا تشاي اػتحصاَ طالي تاصٔا٘ذي پيـٟٙاد وشدٜ ا٘ذ. ٚلتي وٝ طال دس تؼياسي اص ٔٛاسد تٛيظٜ دس تشصيُ، سٚؽ

ٔؼذ٘ىاسي وشدٜ، تا اليشٚب ٞاي ؿٙاٚس فشآٚسي ٔي وٙٙذ. تشاي  ٘ذ. ٔادٜ ٔؼذ٘ي سا تشاحتيسٚدخا٘ٝ اي ٔؼاحت ٌؼتشدٜ اي سا تپٛؿا

 .ؿٕاَ لاسٜ آٔشيىا اص ايٗ سٚؽ ٔؼذ٘ىاسي اػتفادٜ ٔي ؿٛد ٕ٘ٛ٘ٝ، دس ػيثشي ٚ



 

 استخراج زيرزميني

ٕذتا تصٛست صيشصٔيٙي تاؿذ وٝ ػ اِٚيٝ ٔي دسصذ ػٍٟٙاي ٔؼذ٘ي طالداس وـٛسٞاي غشتي ػٍٟٙاي ٔؼذ٘ي طالداس 00تيؾ اص 

آٔشيىا حذٚد  دسصذ ٔؼادٖ تٝ طشيمٝ صيشصٔيٙي ِٚي دس 70دسصذ ٚ  100وا٘ادا تٝ تشتية  ٌشدد. دس آفشيماي جٙٛتي ٚ اػتخشاج ٔي

ٌشد٘ذ. دس اػتخشاج صيشصٔيٙي ؿأُ سٚؿٟاي لذيٕي ٚ  ٔي دسصذ تٝ سٚؽ صيشصٔيٙي ٚ تميٝ ٔؼادٖ تٝ سٚؽ سٚتاص اػتخشاج 5/3

 :ٌشدد اػتخشاج ٔي صيش طال جذيذتش تٝ ؿشح

 

1- Drill and Blast 

2- Cut and Fill Stoping 

3- Shrinkage Stoping 

4- Sub Level Stoping 

5- Open Stoping 

6- Square Set Stoping 

 

تي ٔاٞيا٘ٝ ويّٛٔتش( لشاس داس٘ذ ٚ دس آفشيماي جٙٛ 4تاؿٙذ دس اػٕاق صياد )يه تا  اي ٔي تيـتش ٔؼادٖ صيشصٔيٙي وٝ تٝ صٛست سٌٝ

٘فش واسٌش  8000 ؿٛد ٚ تيؾ اص ويّٛٔتش تُٛ٘ دس ػاَ حفاسي ٔي 125ٌشدد، تيؾ اص  اػتخشاج ٔي ٞضاس تٗ ػًٙ 250حذٚد 

 .ػا٘تٕيتش لشاس داس٘ذ 30-10 ٞاي ٞاي طالداس ايٗ ٔؼذٖ دس اػٕاق تٝ ضخأت ٔؼذٖ داسد. سٌٝ

ػًٙ ٚ ٔـىالت اػتفادٜ اص دػتٍاٟٞاي  ست تاال، تشويذٌيتاؿذ دسجٝ حشا ٔؼائُ ٟٕٔي وٝ دس اػتخشاج صيشصٔيٙي ٔطشح ٔي

اػتخشاج سا  ا٘تماَ ػًٙ ٔؼذٖ اص اػٕاق صٔيٗ تا ػطح ٔؼادٖ سلٓ تضسٌي اص ليٕت تٕاْ ؿذٜ تاؿذ. اص آ٘جائيىٝ ٞضيٙٝ ٔىا٘يضٜ ٔي

 .دس صيشصٔيٗ ا٘جاْ ٌيشدجذايؾ ػٍٟٙاي تاطّٝ اص ػًٙ اصّي  دٞذ. دس ايٗ ٘ٛع ٔؼادٖ ػؼي ؿذٜ اػت تا حتي االٔىاٖ تـىيُ ٔي

 

 استخراج روباز

تاؿذ. اص ٘ظش ظشفيت ٔؼادٖ سٚتاص طال ٘ؼثتا  ٔتذاَٚ ٔي اػتفادٜ اص سٚؿٟاي ٔذسٖ ٚ ٔىا٘يضٜ دس اػتخشاج ػًٙ ٔؼذٖ دس ٔؼادٖ سٚتاص

 ,cortez وا٘ؼاسٞائؼادٖ،  تاؿذ ٚ احتياج تٝ تجٟيضات ٔىا٘يىي وٛچىتشي داس٘ذ، ٕ٘ٛ٘ٝ تاسص ايٗ ٘ٛع ٔي وٛچىتش اص ٔؼادٖ سٚتاص

carlin اػتخشاج آٟ٘ا ؿشٚع ؿذٜ اػت 1060تاؿذ وٝ اص ػاِٟاي  دس آٔشيىا ٔي. 

اػتخشاج تٝ سٚؽ صيشصٔيٙي اػت ٚ ايٗ ٘ؼثت حتي  ٞضيٙٝ اػتخشاج ٞش تٗ ػًٙ ٔؼذٖ تٝ سٚؽ سٚتاص ٔؼٕٛال وٕتش اص ٘صف ٞضيٙٝ

داسي  ؿأُ ٘ؼثت تاطّٝ ٌشدد ٖ ٞضيٙٝ اػتخشاج دس ٔؼذٖ سٚتاص ٔيياتذ. ػٛأُ ٟٔٓ وٝ تاػث پائيٗ آٔذ تٛا٘ذ تمّيُ يا يه دٞٓ ٔي

 .تاؿذ ٔي ظشفيت اػتخشاج ٚ ٘ٛع ػًٙ ٔؼذٖ (Stripping-Ratio) ٔؼذٖ

تشاي اػتخشاج آٟ٘ا احتياج تٝ حفاسي ٚ آتـثاسي ٞٓ  تاؿذ وٝ تش ٔؼادٖ سٚتاص، ٔؼادٖ تا ػٍٟٙاي آتشفتي ٚ تؼياس ٘شْ ٔي ٘ٛع ػادٜ

ٔادٜ  (Dredge) تاؿذ تا اػتفادٜ اص دػتٍاٟٞاي تضسي ٚ ٔتحشن ٘ظيش آٖ دس وـٛس سٚػيٝ صياد ٔي ؼادٖ وٝ٘يؼت. دس ايٗ ٘ٛع ٔ

ٞضيٙٝ اػتخشاج دس ايٗ ٘ٛع ٔؼادٖ تذِيُ ايٙىٝ حفاسي ٚ آتـثاصي  .ؿٛد ٔؼذ٘ي ٘شْ اػتخشاج ٚ تٝ ٔحُ تاسٌيشي ا٘تماَ دادٜ ٔي

 .ِي اػتتش اص ٔؼادٖ سٚتاص ٔؼٕٛ ٔشاتة پائيٗ ٚجٛد ٘ذاسد تٝ

ؿشايط ٔٙاػثي لشاس داؿتٝ تاؿذ، دس صٛستي وٝ  ؿٛد وٝ اص ٘ظش ٘ضديىي تٝ ػطح صٔيٗ دس سٚؽ سٚتاص وا٘ؼاسٞايي تىاس تشدٜ ٔي

اػتخشاج ٌشدد.  اص حذ اپتيٕٓ اص ػطح صٔيٗ ٚالغ تاؿذ دس ايٗ صٛست تايؼيتي تٝ سٚؽ صيشصٔيٙي وا٘ؼاس دس ػٕك ٚ دس فاصّٝ تيؾ

 .ٌيشد ا٘جاْ ٔي Stripping Ratio تش اػاع ٔحاػثٝ ص ٚ صيشصٔيٙي تا تٛجٝ تٝ ػٕك وا٘ؼاس ٚحذ تيٗ ا٘تخاب سٚؽ سٚتا

ٔادٜ ٔؼذ٘ي ٚ ؿىُ سٌٝ يا تٛدٜ داسد. ٔثال دس  تطٛس وّي واستشد سٚؿٟاي ٔختّف دس وا٘ؼاسٞاي طال تؼتٍي وأُ تٝ ٘حٜٛ تـىيُ



ؿٛ٘ذ. ٞش چٝ ػياس دس  ٔي اػتخشاج (Cut & fill) ؿٛ٘ذ تٝ سٚؽ صيشصٔيٙي اػٕاق صياد يافت ٔي اي وٝ ٔؼٕٛال دس وا٘ؼاسٞاي سٌٝ

ٌشْ دس تٗ ٚ ضخأت سٌٝ تا  10تٛا٘ذ افضايؾ ياتذ )ػياس تيؾ اص  سٌٝ ٔي سٌٝ تيـتش تاؿذ ػٕك ٔؼادٖ لاتُ اػتخشاج ٚ پيچيذٌي

دس تٗ( اػتخشاج ٔؼذٖ تصٛست صيشصٔيٙي  ٌشْ 3واٞؾ ياتذ )تا  ػا٘تيٕتش دس ٔؼادٖ تؼياس ػٕيك( دس حاِي وٝ اٌش ػياس 20 حذالُ

تا ٔيضاٖ ) .اي ضخيٓ وٝ ٔؼٕٛال داساي ػياس پائيٙي ٞؼتٙذ اي ٚ تا سٌٝ وا٘ؼاسٞاي تٛدٜ ٚ ٘ضديه تٝ ػطح صٔيٗ خٛاٞذ تٛد. دس

تاؿذ.  ٚ اػتخشاج سٚتاص تيـتش ٔياػتفادٜ اص دػتٍاٜ ٞاي ٔىا٘يضٜ  حذالُ يه ٌشْ دس تٗ( ٔؼٕٛال رخيشٜ ٔؼذٖ صياد تٛدٜ ٚ أىاٖ

  .ٌشد٘ذ اػتحصاَ ٔي (Head Leaching) اي وا٘ؼاسٞا تذِيُ ػياس وٓ تا سٚؿٟاي اسصاٖ ليٕت ٘ظيش ؿؼتـٛي تپٝ ايٗ ٘ٛع

 


